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1  3.05 minutter. Hvem gjør sitt inntog i henhold til tittelen på denne marsjen? 

2 Hvor mange disipler heter det at Jesus hadde? Det var rett nok noe utskifting underveis, og 

han hadde også andre etterfølgere.  

3 I hvilket populært spill er det sentrale 

elementet 25 kort som disse, med ett 

ord på hvert kort? Spillet kom i 2015 

og har vunnet Spiel des Jahres.  

4 Hvilket kjent brødrepar het Joseph-Michel og Jacques-Étienne til fornavn? 

5 Hvilket av ordene forløper, oversjanger, protest og undersjanger passer best til å 

beskrive bluegrass med tanke på relasjonen til country (Musikkordboken.no)? 

6 Hva er materialet, teknikken for bilder som Sjakkspillet (1555) av Sofonisba Anguissola 

og Høyvognen (1821) av John Constable? Altså hva slags maling på hva slags underlag. 

Vi ønsker standardbegrepene som typisk angis sammen med årstall, dimensjon og så videre. 

7 Tallet 6 på denne påhengsmotoren betyr 6 … hva? Ett ord 

holder som svar. 

8 I 1912 fikk Norge eget forbund for denne kommunikasjonsformen. Den var vanlig allerede 

i oldtiden, ikke minst i Østen. Den har også vært vanlig i krig, for eksempel under 

beleiringen av Paris i 1870–1871.  

9 Under hvilket kort navn kjenner vi det som er verdens nest høyeste fjell, kun overgått av 

Mount Everest?  

10 Professor emerita Gro Steinsland er kanskje landets fremste på dette emnet. Hun har skrevet 

flere bøker om det. Hun var også fagdommer da vi fikk Kvitt eller dobbelt-mester i dette i 

1985 og 1986. Hvilket emne? 
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11 Finnes det viltlevende bjørnearter i Afrika? 

12 Fra hvilket land kommer bioteknologiselskapet Moderna, som vi kjenner fra 

koronaviruspandemien?  

13 En av de fysiske størrelsene illuminans, lysfluks og lysstyrke angir hvor sterkt en lyskilde 

stråler i én bestemt retning. Hva er SI-enheten til den aktuelle størrelsen? 

14 Hvilken høvding rundt år 1600 gir navn til Vanuatus eneste verdensarvsted? Med navnet 

hans utelatt heter oppføringen Chief (…) (…)’s Domain. Denne består av tre steder på øyene 

Efate, Lelepa og Artok. Vi ønsker begge ordene i navnet – tre pluss fire bokstaver. 

15 Hvor mange protoner er det i et vannmolekyl? 

16 Hvilken amerikansk skuespiller (f. 1966) er best kjent for å spille Supermann i TV-serien 

Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993–1997)? Motspilleren var Teri 

Hatcher. 

17 I mellomkrigstiden dominerte kongsbergknekken i skihopping. Det var gjerne to steder man 

kunne se Birger Ruud og de andre utøverne ha hendene. Hvilke to av følgende: fremover – 

midt på ryggen – på hodet – på rumpa – ut til siden? 

18 USAs president William Taft var en kraftig kar. Likevel er det nok bare en utbredt myte at 

han satte seg fast i hva slags gjenstand? 

19 Hvilken av Akira Kurosawas filmer fikk Gullpalmen? 

20 I begynnelsen hadde de antikke olympiske lekene bare én øvelse: stadion. Hvilken av 

dagens friidrettsøvelser ligner mest?  

21 Hva står PfP for? Dette er Natos program for land som ønsker å samarbeide med Nato. 

Forkortelsen er engelsk. Vi godtar også den norske oversettelsen. 

22 Frida Ånnevik (f. 1984) skriver og synger på dialekt. Hvilken kommune kommer hun fra?  

23 I frisbeegolf deler man diskene i fire hovedtyper. Tre av dem er distance driver, fairway 

driver og midrange. Hva heter den siste hovedtypen? Navnet er også brukt i golf, og det er 

lett å se sammenhengen. 

24 Hvilket ord har de vanlige oversettelsene argent på fransk, dinero på spansk og Geld på 

tysk? 

25 Russlands store ikonmaler Andrej Rubljov laget mange av verkene sine på starten av hvilket 

århundre? 

 


